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المقدمة

تعددالمع عاهددامالمعايع ددملمع ادداالمع لا ددالمأيللإلن ددا لقيمعددالقانين ددملايع ددمليهددرل ددرلام داولمعن ددا لمعددايعرل
ل ثالملمعت ا عل رلام داولمعن دا لمعدام فرل اعدايللعندا التت مايدرل دالل نادالعفدرلمن دا ل عاهدا ل ع ندملتقدي ل
لاعي فملع ناالمعترل قي للاالمعت ا علام للمعايعم .ل
يعقال ثللتيق علايعمل فسط نلعفىلمععا ال نلمع عاهاماليمالتفاق االمعايع مل طيولها ملعفدرلطا دتلت تدعل
ايعمل فسط نللس االمعايعملمععييللاع جت علمعايعر .ل
هداملمالنيد ا لإعدرلمع عاهدامالمعايع دملمع يقعدمل دنلقلدللايعدمل فسدط نل ثدللمع طديولمأيعدرلمعتدرل جد لأنل
تتلعاددال ط ديمالإا دداولناددي

ليأحكددا لتفددفلمالتفاق ددااللاعت ددا عاالمعيطن ددمليمع دداللأحكا ادداليقيمعدداهال
ل

دااليأحكدا لينادي
يناياااليمزمعملأيلتناقضلل نلأحكا االي لاا ادالينايا ل

لمعت دا عاالمعيطن دمل درل

فسط ن .ل
يعقددالأاددلحالمععمقددمل ددالل د نلمعقددانينلمعددايعرليمعقددانينلمعددام فرلعمقددمل فاددف مليأساس د مفل د امل ددالقا ددال
إاتيددا االلدداالعت مز لمعددايعرلمعناددا رللاع عاهدداول د نلاعددفل اتد ل ددرل يمجاتاددالمععا ددال ددنل
معايعددمللداعتعل العددنل ل
مالعت مز االتت ثلللاعااجملمأيعىلل نفااهالها لمع عاهداوليتطل قادال درلقانينادالمعدام فرلي تطفد لهداملمالعتد مز ل
لكث ددال ددنلمعح دداالالمت دداالت ددامل الت ددا ع مليماما ددملام ف ددمفليعااو ددال حكد د لطا ق ددملاع ددفلمالنف دداالمعقيمع ددال
معاستيا مليمعقيمن نلمعام ف ملعفايعملمع عن م .ل
ددنلهنددال د نلمععمقددمل ددالل د نلمعقددانينلمعددايعرليمعقددان لينلمعددام فرلتقددي لعفددرلأ ددا نلأساس د نلأيعاددا:عددعلعمقددمل
ل اتيا لمالعت مز للاع عاهاولمعايع مليمععمقمل داللد نلمعقدانينلمعدا ليعرليمعقدانينلمعدام فرللاداملمع د نليثان اا:عدعل
عمقملل ثالمع عاهامالمعايع ملي ال تات ل نلمعت مز االعفرلمعايعمليك ف ملتيط ناال رلقانيناالمعام فر .ل
إنلتن

لهاا نلمأ ا نلعفرلااجملكل اول نلمأه ملحترلتكينلعمعت مز االمعايع ملمع عنرلمع امالععلي دتل

معقانينلمعايعرفيماللأالحال س عملمالعت مز للاع عاهامال جاال ااسملع يم ملع سالعاال عنرل .ل
إنل س عملتنف المع عاهامال درل جداللمعن دا لمعقدانينلمعدام فرل سد عملحا ثدملنسدل الل فدرلمعفقدعلمع قداانلهندافل
مععا ددال ددنلمعا ماسدداالمعتددرلاادداالمع ااسددملمعع ف ددملعفعا ددال ددنلمعددايللي اجدداللتادديامالن ا ددمليع ف ددمل
حدديللآع دداالتن د لمععمقددمل داللد نلمعقددانينلمعددايعرليمعددام فرفإاللأنل ثددللهددا لمعا ماسدداال ددال مزعددالقف فددمل ددرل
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معن ددا لمعق ددانينرلمعففس ددط نرفلمأ ددالمع ددايل س ددتاعرلمعن ددالإع ددرله دداملمعن ددا للاع قاان ددمل ددعل ددالأياا لمعفق ددعل
يمع ااسملمعع ف مل نلأن اطل رلتن

لتففلمععمقم .ل

مشكلة الدراسة:
تت ثلل كفملها لمعاامسمل رلل انلك ف ملتطل تلمع عاهامالمعايع مل رلمعن ا لمعقانينلمعدام فرلمعففسدط نرفل
ح ثلأنلمعقانينلمأساسرلمعففسط نرلع ل تي نلأيلنادي

للل دانل اتلدملمع عاهدامالمعايع دمل دنلمعقدانينل

معام فرلك الأنعلالتيجال اجع ملقانين مليميحملعتحا المعسفطملمع تاملعفتاا تلعفرلمع عاهاما .ل
يتك نلمع كفملمعا س مل رلحاعملتعااضلمعقانينلمعام فرل علمع عاهاو .ل
ددنلهنددال د ترلمعتسددا للمعا س دحيللك ف ددملق ددا لمعددايلللتنف ددالمعت مز اتاددالمعقانين ددملمعايع ددمللن ا اددالمعقددانينرل
معام فر؟ ل
ويتفرع عن هذا السؤال اآلسئلة التالية؟
 -1اهرلمعسفطملمع تامللاعتادا تلعفدرلمع عاهدامال درل فسدط ن؟يهلل دتاطلعداضلمع عاهدامالعفدرل
مع جفسلمعت ا عرلعف يم قملعف االقلللمعتاا تلمعا سلعف االأ لال؟ ل
 -2ال اىلت تعلمع عاهامالمعايع مللاعقيولمعقانين مل رل فسط ن؟ ل
 -3ال اىلس يلمع عاهامالمعايع ملعفرلمعقيمن نلمععاا مل رل فسط ن؟ ل
 -4دداهيلمالسدداسلمعقددانينرلمعددايل كددنلمالسددتناالإع ددملعتحا ددالأع ددملإنفدداالأيلتدديط نلمعقددانينلمعددايعرللن ددا ل
معقانينرلمعففسط نر؟ ل
أهمية الدراسة:
تع للها لمعاامسملعفىلملامزل لاامالعف مليع ف ملقا لمعلاحثل نلأجفااللااساولهاملمع يييع :ل
األهمية العلمية:
تت ثللمأه ملمععف مل رلل انلإل ما لمع عاهامالمعايع مليتطل قاال رلمعن ا لمعقانينرلمعففسط نرفلياعفل دنل
مللمعلحثل رلمعجاملمع تامللاعتاا تلعفىلمع عاهامالمعايع مل رل فسط نفليكاعفلمعييعلمعقدانينرل
عف عاهددامالمعايع ددمل ددرلسددف لتددااولمعقيمعددالمعقانين ددملي كانددملمع عاهددامال ددرلمعتن د لمعقددانينرل ددرلمعت ددا عل
معففسط نر .ل
ل

3

ل
األهمية العملية:
ت ترلأه ملها لمعاامسمل درل دللتي دامالأساسد مل درلمعسداحملمعففسدط ن مل اتلطدملأساسدال درل ييديعلهدا ل
معا ماسددمفل قددالقددا لا د سلايعددمل فسددط نللتيق ددعل11لاسدداعملمنيد ا لالتفاق دداالايع ددمل تففددمللتدداا ل2لملا ددلل
 .2114ل
يتد ترلأه دملمعلحدثل دنلمعناح دملمعع ف دمل درلييدعلحدالعفتيداا ل درلمال تادا

للد نلمعسدفطملمعت دا ع مل

يمعتنف ا ددمل ددرلمعتاددا تلعفددىلمع عاهددامافليكدداعفلتحا ددالايالمعقايددرلمعدديطنرل ددرلحاعددملتعددااضلمعقددانينل
معام فرل علمع عاهامالمعايع م .ل
يأ يددالمعيقدديىلعفددىلمع ااسددملمعقيددا ملمعففسددط ن ملحدديللمعق ددملمعقانين ددملعف عاهددامالمعايع ددمل درلمعت ددا عل
معففسط نر .ل
أهداف الدراسة:
-1تادداىلهددا لمعا ماسددمللل ددانلإجد ما مالإلد ما لمع عاهددامالمعايع ددملي قددالالتفاق ددمل نددالعقددانينلمع عاهددامالعسددنمل
 .1191ل
-2ل انلمعسفطملمع تامل رلإل ما لمع عاهامالمعايع مل رل فسط ن .ل
-3إل دامزلمععمقددمل ددالل د نلمعقددانينلمعددايعرليمعقددانينلمعددام فرليأع دداالتدديط نلمع عاهددامالمعايع ددمل ددنل ن دديال
معقانينلمعففسط نرليمعقانينلمع قاان .ل
منهجية الدراسة:
سفطلمعلاحثل رلها لمعاساعملمعيي لحيلل يييعلإل ما لمع عاهامال رلايعمل فسط نليتطل قاال رلمعن ا ل
معففس ددط نرل س ددتاا الل دداعفللاعنا ددي

لمعاسدددتيا مليمعقانين ددملمعام ف ددملامالمعا ددفمليمعتطل ق دداالمعقيد ددا مل

مع تعفقمللاع يييعلمأ المعايل تطف ل نالمعت االمع ناجلمعتحف فرليمع ناجلمع قاان .ل
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تقسيم الدراسة:
معفاللمأيل:ل اه ملمع عاهامالمعايع م ل
مع لحثلمأيل:ل فاي لمع عاهامالمعايع م ل
مع طف لمأيل:لتعا ىلمع عاهامالمعايع مل ل
مع طف لمعثانر:لت زلمع عاهامالمعايع ملعنلغ اهال نلمعن

ل

مع لحثلمعثانر:لمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالمعايع مليأنيمعاا ل
مع طف لمأيل:لمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالامالمعطالعلمع يييعرل ل
مع طف لمعثانر:لمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالامالمعطالعلمع كفرل ل
معفاللمعثانر:ل امحللإل ما لمع عاهامالمعايع م ل
مع لحثلمأيل:لمعتيق علعفرلمع عاهامال ل
مع طف لمأيل:ل اه ملمعتيق علعفرلمع عاهاما ل
معفاعلمأيل:ل فاي لمعتيق عليق تعلمعقانين مل ل
معفاعلمعثانر:لايالمعتيق علعفىلمع عاهاما ل
معفاعلمعثاعث:لأثالمعتيق علعفرلمع عاهامال ل
مع طف لمعثانر:لمعسفطملمع تامللاعتيق علعفرلمع عاهامالمعايع مل ل
معفاعلمأيل:لمعسفطملمع تامللاعتيق علعفرلمع عاهامالليجعلعا ل
معفاعلمعثانر:لمعسفطملمع تامللاعتيق علعفرلمع عاهامال رلمعت ا علمعففسط نرل ل
مع لحثلمعثانر:لمعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مل ل
مع طف لمأيل:ل اه ملمعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مل ل
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معفاعلمأيل:ل فاي لمعتاا تليق تعلمعقانين مل ل
معفاعلمعثانر:معحك مل نلمعتاا تلي كفعل ل
معفاعلمعثاعث:لمعتاا تلمعناقضل ل
مع طف لمعثانر:لمعسفطملمع تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مل ل
معفاعلمأيل:لمعسفطملمع تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع ملليجعلعا ل
معفاعلمعثانر:لمعسفطملمع تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نرل ل
مع لحثلمعثاعث:لمالني ا لمعرلمع عاهامالمعايع مل ل
مع طف لمأيل:ل فاي لمالني ا ليطل عتعلمعقانين مل ل
معفاعلمأيل:لمع قاياللاالني ا ل
معفاعلمعثانر:لمعطل عملمعقانين ملعمني ا ل
مع طف لمعثانر:لإج ما مالمالني ا ل
معفاللمعثاعث:لتطل تلمع عاهامالمعايع مل رلمعقانينلمعام فرل ل
مع لحثلمأيل:مععمقملل نلمع عاهامالمعايع مليمعقانينلمعام فرل ل
مع طف لمأيل:لن ا ترلمعثنا مليمأحاا مل ل
معفاعلمأيل:لن ا مليحاولمعقانين ن ل
مع طف لمعثانر:معتي تلل نلمعقانينلمعايعرليمعقانينلمعام فرل ل
معفاعلمأيل:لنقاطلمالتاالليمالستقمللل نلمعقانين ن ل
معفاعلمعثانر:ل يقىلمعقيا ل نلمععمقملل نلمعقانين ن ل
مع لحثلمعثانر:ل يقىلمعت ا عاالمعام ف مل نلمع عاهامالمعايع مل ل
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مع طف لمأيل:لإا اولمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمعام ف مل ل
معفاعلمأيل:لإا اولمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمع قاانمل ل
معفاعلمعثانر:إا اولمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نر ل
مع طف لمعثانرل:ل اتلملمع عاهامالمعايع ملل نلمعت ا عاالمعام ف مل ل
معفاعلمأيل:ل اتلملمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمع قاانم ل
معفاعلمعثانر:ل اتلملمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نرل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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المراجع
ل
 .1ااسلاس رلمع ف ايفلمل ما لمع عاهامالمعايع دمليتطل قادال درلمعن دا لمعقدانينرلمعكدي ترلا ماسدملتطل ق مفاسداعمل
اجست افلكف ملمعحقيتفلجا عملمع اتلمأيسطفع انفل.٢١٠٢
 .2نا ىلعلالمععاللمعفامفل تاامال نلمعقدانينلمعدايعرلمععدا لمع لداا ل–لمع سد يع ملمعايع دمل–لمعايعدملمعففسدط ن مفل
طل()٠فل كتلملن سانلعفطلاعمليمعتيز عفغزوفل.٢١٠٢
 .3ا لمعلط ملفلمع عاهامالمعايع مليمعقانينلمعديطنرل:ا ماسدمل قااندملعفعمقدمل داللد نلمع عاهدامالمعايع دمليمعقدانينل
معام فرليأع االتيط ناالفلمع اكزلمعففسط نرلالستقمللمع حا اوليمعقيا ل" سايم "لفلغزولفل.٢١٠٢
 .4حس نمل اينلفل يقىلمعقيا لمعايعرل نلمعتعااضلل نلمالتفاق االيمعقانينلمعام فرلفلكف دملمعحقديتليمععفدي ل
معس اس ملفل جفملمعفكالفلمععاالمعثاعدثلفلكف دملمعحقديتليمععفدي لمعس اسد ملفلجا عدمل ح دال يدالفللسدكاولفل
معج مز ا.
 .1أح الساع لقيمط نفلايعمل فسط نلمعييعلمعقانينرفلطل()٠٠لامالمعج لفع انف.٠٩٩٢
 .9ح ددالسددا رلعلددالمعح ددافلأادديللمعقددانينلمعددايعرلمععددا فلول()٢فلمعقاعدداولمعايع ددمفلطل()٠لامالمع طليعدداال
معجا ع مفمإلسكناا مف.٠٩٩١
 .7ح د ددالحد ددا لغان فمع عاهد ددامافلا ماسد ددملأحكد ددا لمعقد ددانينلمعد ددايعرليتطل قاتاد ددال د ددرلمععد دداع لمععالد ددرفلطل()٢فل
طليعاال عاالمعاامساالمععال مفلجا عملمعايمللمععال مفمعقاهاوفل.٠٩٩٠
 .8عفرلاااتلأليله ىفلمعقانينلمعايعرلمععا فلط()٠فل ن ولمع عااىفلمإلسكناا مف.٠٩٩٩
 .1ح ال يسىلعفيمنفلمعقانينلمعايعرلمععا لمع قا مليمع اااافلط()٠فلامالمعكت لملمعيطن مفلع انلف٠٩٩٩
 .11جعفددالعلددالمعسددم فلايالمع عاهددامالمع ددااعمل ددرلمععمقدداالمعايع ددملفلمع جفددملمع اددا ملعفقددانينلمعددايعرلفل
مععاا()٢٢لفلمعج ع ملمع اا ملعفقانينلمعايعرلفلمعقاهاولفل.٠٩٢٠
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 .11عددزلمعددا نل ددياوفلمعددايالمعت ددا عرلعف عاهددامال ددرلمعقددانينلمعددايعرفلمع جفددملمع اددا ملعفقانيناعددايعرفلمععدداال
()٢٢فلمعج ع ملمع اا ملعفقانينلمعايعرفمعقاهاوفل.٠٩٢٠
 .12ع دامنل ح ددرلأح ددالألدديل سددا فلمعتن د لمعقددانينرلعمعت د مز للاع عاهددامال ددرلمعت ددا علمعففسددط نرل"لا ماسددمل
قاانعللاع ا عملمالسم مل"لاساعمل اجست افلكف ملمع ا عمليمعقانينفلمعجا عملمإلسم مفلغزولفل.٢١٠٢
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